ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ЮЖОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР.СМОЛЯН КЪМ 20.08.2019 Г.


За периода до 20.08.2019 г. в териториалния обхват на ЮЦДП-Смолян са определени
седем броя инфектирани зони:
1. Първата инфектирана зона, попада в района на ДГС-Пловдив, Дивечовъден участък
«Бяла черква», База за интензивно стопанисване на дивеча (БИСД) «Папративица». До
момента са остреляни и загробени общо 79 броя диви свине, което е целия наличен запас в
оградената площ. Към днешна дата няма диви свине в БИСД «Папративица» и предстоят
действия по дезинфекция на засегнатата территория.
2. Втората инфектирана зона, попада в района на ДГС-Доспат и ДГС-Борино. Зоната е
обявена със Заповед № РД 11-1641/08.08.2019 г. на БАБХ. Същата обхваща пет
ловностопански района в това число два дивечовъдни участъка отдадени за стопанисване на
дивеча от юридически лица и три предоставени ловностопански района на ловни дружини.
Инфектираната зона е обозначена от страна на ДГС-Доспат и ДГС-Борино, чрез
поставяне на табели с цел ограничаване на достъпа до горските территории попадащи в
зоната.
Извършват се претърсвания в ловностопанските райони попадащи в зоната от
стопанисващите дивеча за наличието на трупове на умрели диви свине или на такива с
нетипично поведение.
3. Третата инфектирана зона е в района на ДЛС-Извора, БИСД «Крачова ливада».
Зоната е обявена със Заповед № РД 11-1668/13.08.2019 г. на БАБХ с която е разпоредено и
умъртвяването на всички диви свине в БИСД . В изпълнение на тази заповед до 19.08.2019
г. са умъртвени и загробени общо 30 броя диви свине.
4. Четвъртата инфектирана зона попада в района на ДГС-Пловдив и ДЛС-Тракия.
Зоната е обявена със Заповед РД 11-1691/16.08.2019 г. на БАБХ и обхваща седем
ловностопански района в това число един държавен ловностопански район и шест
предоставени ловностопански района към ловно сдружение «Сокол», гр.Пловдив.
Инфектираната зона е обозначена от страна на ДГС-Пловдив и ДЛС-Тракия, чрез
поставяне на табели с цел ограничаване на достъпа до горските территории попадащи в
зоната.
Извършват се претърсвания в ловностопанските райони попадащи в зоната от
стопанисващите дивеча за наличието на трупове на умрели диви свине или на такива с
нетипично поведение.
5. Петата инфектирана зона попада в района на ДГС-Хвойна и ДГС-Михалково.
Зоната е обявена със Заповед РД 11-1691/16.08.2019 г. на БАБХ и обхваща единадесет
ловностопански района в това число три дивечовъдни участъка с договори за стопанисване
от ЮЛ, три БИСД към единия от отдадените дивечовъдни участъци, един държавен
ловностопански район стопанисван от ДЛС-Тракия и четири предоставени ловностопански
района към ловно сдружение «Чернатица», с.Хвойна.
Инфектираната зона е обозначена от страна на ДГС-Хвойна и ДГС-Михалково, чрез
поставяне на табели с цел ограничаване на достъпа до горските территории попадащи в
зоната.
Извършват се претърсвания в ловностопанските райони попадащи в зоната от
стопанисващите дивеча за наличието на трупове на умрели диви свине или на такива с
нетипично поведение.
6. Шестата инфектирана зона попада в района на ДЛС-Чепино и ДГС-Алабак. Зоната е
обявена със Заповед РД 11-1691/16.08.2019 г. на БАБХ. Предстои изменение на цитираната

заповед, предвид сгрешените координати за обявяването на първично възникнал случаи на
болестта АЧС в района на ДЛС-Чепино.
7. Със Заповед РД 11-1706/19.08.2019 г. на БАБХ е обявена и зона в района на ДГСАлабак която обхващаща шест предоставени ловностопански района на ловно сдружение Велинград. Предстои обозначаването на зоната на терен и спиране на дейностите в обявената
зона и достъпа на външни лица нямащи отношение към претърсването.
Дейностите по осъществяване на дърводобив в определените инфектирани зони
посочени в точки от 1 до 6 са спрени. От страна на ДГС/ДЛС е създадена организация за
присъствие на служители на стопанствата с цел информиране и спиране на достъпа на
местно население, както и на други преминаващи хора нямащи отношение към
претърсванията в горе цитираните инфектирани зони.


В периода от 29.07.2019 г. до 19.08.2019 г. са извършени 958 броя наблюдения и
претърсвания в държавните ловностопански райони, дивечовъдните участъци стопанисвани
от ДГС и ДУ отдадени на ЮЛ и са отстреляни 268 броя диви свине, в т.ч.:
-109 броя (отстреляни и загробени) в инфектирани зони в ДГС-Пловдив БИСД
„Папративица” и в ДЛС-Извора БИСД „Кракова ливада”;
-135 броя в държавните ловностопански райони и дивечовъдните участъци
стопанисвани от ДГС;
-24 броя в ДУ отдадени за стопанисване на ЮЛ.
За същия период в капаните за улов на жив дивеч са уловени 65 броя диви свине.

Извършва се отстрел, чрез провеждането на индивидуален лов и в предоставените
ловностопански райони на ловните дружини, като за периода от 29.07.2019 г. до 19.08.2019 г.
са отстреляни 156 броя диви свине, а именно:
-ловни сдружения в Област Смолян – 72 броя;
-ловни сдружения в Област Пазарджик – 27 броя;
-ловни сдружения в Област Пловдив – 52 броя;
-ловни сдружения в Област Кърджали – 5 броя.
За цитирания период в предоставените ловностопански райони в обхвата на ЮЦДПСмолян са извършени 952 броя претърсвания и наблюдения за трупове на умрели диви свине
или на диви свине с нетипично поведение.

За периода до 19.08.2019 г. са намрени 22 броя трупове на дива свиня. От тах има
установени 13 броя положителни проби за АЧС, 5 броя са отрицателните проби и за 4 броя
се изчаква резултат за АЧС.
От всички отстреляни диви свине и/или намерени трупове на диви свине се вземат и
изпращат проби за АЧС.

